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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0997/2009, внесена от Martin Eschenberg, с германско гражданство, 
относно промяна на идеята за поставяне на предупредителни снимки на 
кутиите с цигари

1. Резюме на петицията

Вносителят счита, че идеята да се поставят предупредителни снимки на кутиите с 
цигари като начин за възпиране от закупуването им следва да се промени. Той счита, че 
поставянето на такива снимки на кутиите, които се изхвърлят лекомислено по улиците, 
може да наруши законодателството за закрила на детето. Ако тази идея се осъществи, 
това може да означава, че той вече няма да може да пуска децата си да играят навън без 
надзор, тъй като се страхува от въздействието, което тези снимки могат да окажат 
върху децата му.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят призовава Комисията да промени идеята за поставяне на предупредителни 
снимки върху кутиите с цигари, като твърди, че шокиращите снимки могат да окажат 
отрицателно въздействие върху децата. Той счита, че поставянето на шокиращите 
снимки върху пакетите, които се изхвърлят лекомислено по улиците, може да наруши 
законодателството за закрила на детето.
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Съгласно Директива 2001/37/ЕО1 всички тютюневи изделия предназначени за пушене 
следва да носят един от два общи предупредителни надписа относно последствията за 
здравето („Тютюнопушенето убива/може да убие“ или „Тютюнопушенето сериозно 
уврежда вашето здраве и здравето на околните“) върху предната част на кутията и един 
от четиринадесет допълнителни предупредителни надписа върху задната част. 
Директивата позволява на държавите-членки да допълват допълнителните 
предупредителни надписи с цветни снимки. През май 2005 г. Комисията прие набор от 
42 снимки, състоящи се от 3 снимки за всеки от 14-те допълнителни предупредителни 
надписа. Така държавите-членки могат да избират снимките, които са най-подходящи 
за тяхното население.

До този момент снимковите предупреждения са въведени в Белгия (ноември 2006 г.), 
Румъния (юли 2008 г.) и Обединеното кралство (октомври 2008 г.). Латвия прие 
законодателство, според което се изисква използването на снимкови предупреждения 
от март 2010 г. Освен това, съгласно информация, предоставена от държавите-членки,
Франция, Унгария, Ирландия, Малта, Полша и Испания планират да въведат 
снимковите предупреждения в близко бъдеще.

В своя Втори доклад2 за приложението на Директивата за тютюневи изделия 
(2001/37/ЕО) от ноември 2007 г., Комисията включи задължителното въвеждане на 
снимкови предупреждения като едно от възможните изменения на директивата. В 
момента тази мярка се проучва в контекста на текущата оценка на въздействието на 
евентуалното преразглеждане на директивата. На този етап е твърде рано да се правят 
предварителни оценки на резултатите от анализа.

Според наличните сведения, снимковите предупреждения са по-въздействащи от 
текстовите означения с оглед на информирането и образоването на обществеността 
относно здравните рискове от тютюна, насърчаването на отказа от тютюнопушене и 
разубеждаването от започване или връщане към тютюнопушенето. Снимките помагат 
на потребителите да визуализират естеството на болестите, свързани с употребата на 
тютюн, и предават здравните предупреждения по по-ясен и по-образен начин.

След забраната за рекламиране на цигари, опаковките на тютюневите изделия са се 
превърнали в основен инструмент за маркетинг на тютюневите изделия, насочен 
основно към потенциалните нови пушачи (деца и млади хора). Снимковите 
предупреждения върху кутиите с цигари имат за цел да разрушат положителните 
асоциации, свързани с употребата на тютюневи изделия, и по този начин имат 
потенциала да откажат децата и младите хора да започнат да пушат.

Снимките, одобрени от Комисията, са разнообразни и изборът на онези, които са най-
подходящи за потребителите в съответните държави в зависимост от културните 
практики, чувствителните теми и контекста, е предоставен на държавите-членки.

Комисията разбира изразените от вносителя тревоги във връзка с възможното 
отрицателно въздействие на снимковите предупреждения върху децата. Но Комисията 
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е на мнение, че тези тревоги трябва да се разгледат на фона на основната цел на 
предупрежденията, която е да защити децата и младите хора от рекламния потенциал 
на опаковките на тютюневите изделия и по този начин да ги предпази от придобиване 
на този навик. Освен това, тези тревоги могат да бъдат взети предвид от държавите-
членки при избора на снимки, адаптирани към социалните и културни характеристики 
на всяка държава.


